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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 253/2014.(VI.13.) határozata alapján az ERMIBAU Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel való azonnali szerződéskötést követően
haladéktalanul megkezdődtek a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány
Óvodája 6 db vizesblokkjának felújítási munkái.
A kivitelezés során az aljzatbontásokat követően derültek ki a szennyvízelvezető- és fűtési
rendszer nagymértékű elöregedésével együtt járó oly mértékű meghibásodások, melyek
vélhetően az épület jelentős aláázását is előidézik. A kivitelező jelzése alapján helyszíni
szemlét tartottunk, illetőleg kértük a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt a megoldási javaslat
kimunkálására, beleértve annak költségvonzatát is.
Az eredeti munkákra átalánydíjas vállalkozási szerződést kötött az intézmény. Tekintettel
arra, hogy a feltárás során előállt helyzetből adódó feladatok a beszerzési eljárás árazatlan
költségvetési kiírásában nem szerepeltek (nem is szerepelhettek), pótmunkaként
kezelendők. A megkötött szerződés 6. pontja alapján a Megrendelő által elrendelt
pótmunkákat Vállalkozó pótszámlában érvényesítheti. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a
kivitelező levelét és pótmunkákra beárazott költségvetését, továbbá a műszaki ellenőri
véleményt.
A döntés sürgősségét indokolja, hogy egyrészt a vizesblokk felújítási munkákat a 2014.
június 16. - 2014. július 20. közti óvodai szünet idejére terveztük, másrészt a pótmunkák
elvégzéséig az eredeti szerződéshez kapcsolódó kivitelezés sem folytatható a feladatok
egymásra épülése miatt. Amennyiben pozitív döntés születik a pótmunkákról, az eredeti
2014. július 16-i határidő nem lesz ugyan tartható, de várhatóan augusztus elején a
felújítás befejeződik. A teljesítési határidő változása miatt a szerződést módosítani
szükséges. A beruházás előre nem látható ok miatti elhúzódásával járó helyzetet az
intézményvezető szervezési intézkedésekkel kezelni tudja.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett pótmunkákról dönteni
szíveskedjen az intézmény normál működésének mielőbbi helyreállása, illetve az
önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása érdekében.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodája 6 db vizesblokkjának felújítási
munkáihoz kapcsolódó szennyvízelvezető- és fűtési rendszer helyreállítását célzó
pótmunkák elvégzését 2.272.602,- Ft + 27% ÁFA = 2.886.255,- Ft értékben, melynek
fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület jóváhagyja az intézmény által megkötött szerződés 2. pontjában
szereplő teljesítési határidő 2014. augusztus 08. napjára történő módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt a pótmunkát elrendelő
dokumentum, illetőleg a szerződésmódosítás aláírására.
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